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L'article tracta de la percep- 
ció que pot haver-hi entre la 
població pel que fa a la loca- 
lització de determinades 
infrastructures de gestió de 
residus industrials, i com en 
I'origen d'aquesta problema- 
tica hi ha tres variables fona- 
mentals: el risc pera la salut 
humana i ambiental, pera la 
imatge dels territoris on es 
localitzen, i la sensació d'in- 
justicia territorial. En el rera- 
fons d'aquesta qüestió hi 
hauria dos aspectes a consi- 
derar: un, que el problema 
no esta en la dec~s~ó del per- 
3ue 1 com d'aquestes 
~nstal.lac~ons. slnó més aviat . 4 
en I'on; i dos, aquest tipus 
de situacions exernplifiquen 
I'existencia de dues formes 
de valoració del risc: la cien- 
tífica i una altra de racional 
o popular. El Bages -amb els 
darrers esdeveniments de I'a- 
bocador de Cardona i la 
planta de reciclatge del Pont 
de Vilomara-, creiem que ha 
esdevingut una clara mostra 
d'aquesta problematica. 

P ~ r c , i r r t i v i  i1i.l Piiiit de Viloil iaia iles iiv ia  Plai i ia 
dr Prol~<-ciori A»il~ieii lal. S.A.I. 

1.- Introducció 

Dur:int els dnrrers zinys deierniin:i- 
des inírastructurcs de :esti6 de rcsidus 
linii tingut iiii gr;iii ressb soci;il. no 
excmpt de coiillicies. A fr:iiis ircts. el 
repte Cs trohnr cstrüt?gics qiie coinpn- 
t ihi l irzin I'nciiial <leseriv«lupament 
econbinic i el5 piiihahlci efecics nega- 
tilis (rcsi(lus. riscos amhieni;ils. eic) 

:iiiih 13 Ic~c;ilit%n~iil territorial ~I'nqiies- 
ics iiifrnsiruciiires. L'aii$nicnt d r l  
hcnecinr de la pi>hl;ició Ii;i coiiipi1rt;il 
tina inn,jor conscicnci;icií, p»piil;ir 
envers els pnihlemcs :iinhicntnl\ dcl 
model de descnvolupürneni. A la vcg;i- 
d;i. el i i ivc l l  d'inínrni;ici6 sohrc 
hipot?tiqucs siiii;icions cIc risc d'iines 
deicrmiiiadcs insi:il-lacii~ns 1;imhG ha 
iiligmcniei niol l  scnse. pcrii. r i i~ ihnr en 



cap cas a un coneixement absolut. 
D'aixb se'n desprkn que la incertesa 
segueixi alimentant aquestes situa- 
cions de clar conflicte social i ainbien- 
tal. 

Per a les polítiques ambientals el 
problema no és tan1 decidir el "per- 
que" d'aquestes instal.lacions (en 
genei-al s'accepta la seva necessitat), 
sinó més aviat el "com" i sobretot 
"on". En aquest article s'exposen dues 
situacions que si bé tenen un inici i 
evolució diferents, el resultat final és 
seniblant, igual que alguns dels argti- 
ments utilitzats; es tracta dels casos de 
Cardona i el Pont de Vilomara i 
Rocafort, relacionats amb el projecte 
d'uii dipbsit de residus especials (des- 
cartat), i el (mal)funcionament d'una 
plstnta de i-eciclatge que inicialment no 
va generar cap probleina. Des d'un 
punt de vista conceptual, es pot afir- 
mar que I'origen d'aquesta problemh- 
tica es pot associar a tres faclors 
bisics: el risc per a la salut humana i 
ambiental, la imatge i la injnstícia 
territorial. Les situacioiis d'aquest 
tipus acostumen a ser un clar exemple 
de I'existencia de dues fornies de valo- 
ració del risc: la científica, a priori més 
forniada i informada, i la popular, rnés 
intuitiva. 

2.- Els factors de valoració 
del risc 

2.1 .- Residus i salut 
(humana i ambiental1 

El Factor salut es troba sotmes a algu- 
nes contradiccions importants. Primer, 
la vida humana esta ara molt rnés pro- 
tegida del que ho ha estat en el passat 
merces a I'aplicació dels coneixements 
científics i tecnics a la millora del 
benestar. En canvi' la imatge pública 
del sector químic i industrial acostuma 
a ser molt poc satisfactbria, malgrat 
que la  seva coiitribució a aquest beiies- 
tar ( i  al confort de les nostres vides 
quotidianes) és fonamental. De fe;, 
sovint s'ha associat el concepte de 
"substhncia química" ainb scnsacions 
de por, perill, inseguretat, risc, etc, 
pero en canvi molt poques vegades 
surten a l a  llum els seus aspectes posi- 
tius. 

Segoo, les noves tecnologies de 
gestió de residus garantitzen un major 
coiitml i seguretut que el seu aboca- 
ment en un abocador incontrolat o el 
seu einmagatzematge a la propia f ibr i -  
ea. Malgrat tot, també es manifesta 
desconfianca i rebuig envers aquestes 
instal.lacions pel fe1 que I'opinió 
pública tendeix a infravalorar els bene- 
ficis i magnificar els perjndicis. Cal 
tenir present que a les societats més 
desenvolnpades, i un cop superat la 
por sobre aspectes ara més controlats 
(malalties, infeccions, faains, etc), la 
preocupació popular i científica s'ha 
dirigit cap a riscos menys "visibles" o 
de conseqüEncies sobre les quals exis- 
teix un elevat marge d'incertesa i que 
la tecnologia actual encara no pot iiiin- 
var (Misch, 1994). 

Així  dones, des de la perspectiva de 
la salut, el problema tindria dues 
diinensions: una, la capacitat de detec- 
tar substancies perilloses en dosis cada 
cop més infinitesimals, i dues, la 
impossibilitat d'un calcul exacte del 
risc, desconeixent-se amb precisió fins 
a quin punt una detei-minada conceii- 
tració d'una substjncia tbxica pot ser 
un perill pcr a I'ésser humh i el medi 
ainbient. En qualsevol cas, la incertesa 
és valorada de manera diferent per 
especialistes i públic en general. En 
principi, ambdós grups reconeixen que 
a la prActica el risc zero no existeix 
(I'escenari de seguretat absoluta), i 
coincidcixen en la valoració de certs 
riscos quotidians (consum d'alcohol, 
tabac i drogues, conducció perillosa o 
prhctica d'esports d'aventura). Ara bé, 
les divergencies apareixeii quan es 
passa de considerar aquests riscos rela- 
tivament freqüents i d'un baix impacte 
a uns altres de més desconeguts i 
iniprobables (p. ex. un dipbsit de resi- 
dus especials). 

Caproximació tlels especialistes (la 
"racionalitat" científica) tendeix a fer- 
se a través del calcul de probabilitats, 
és a dir, esbrinar la probabilitat d'o- 
currencia d'un accident per tal d'apor- 
tar un nivel1 de seguretat considera1 
com a "suficientment segur". En canvi, 
I'avaluació del risc que fa el públic 
("racionalitat" popular) no es fa en ter- 
mes d'ocurrencia sinó de conseqüen- 
cies (p. ex. una substbncia generara o 
no cancer indcpendentment de la dosi 

ingerida o el temps d'exposició). Per 
tant, c l  que realmeiit importa són els 
impactes negatius derivats de la mate- 
rialització d'aquest percentatge de pro- 
babilitat d'un accident, per i-edui't que 
sigui. Eii definitiva, moltes vegades la 
població reclama al científic una res- 
posta "absoluta" -¿és o no segur un 
dipbsit de residus?- que aquest és inca- 
pac d'oferir (Henderson, 1993). 

2.2, - La imatge 

La segona variable que iiitervé en la 
problematiea de locaiització d'activi- 
tats no desitjats és la iinatge, entesa 
com la percepció que tenen resideiits i 
visitants d'una localitat concrela. 
Aquest és un tenia central en situa- 
cions com les de Cardona, des del 
moment en que es va plantejar la loca- 
lització d'una instal.lació industrial 
impopular en una incipient destinació 
turística. Per tant, la pregunta és clara: 
com es podria veure perjudicada la 
seva imatge turística -i global- per la 
presencia d'un dipbsit de residus?, o 
en altres termes, s'hagués impossibili- 
tat I'atracció d'unes altres inversions 
socialment mil lor considerades? 
(Kasperson ct al. 1992). 

En termes generals, aquest és un 
exemple dels conflicres de coinpeten- 
cia territorial que tenen lioc pei- I'a- 
tracció d'inversions (serveis, equipa- 
ments, béns, funcions, etc) que contri- 
bueixin a un millor desenvolupameiit 
sociocconbmic, i que alhora refoi-cin 
una iinatge positiva de cara a I'exte- 
rior. Calira cara de la moneda són els 
intents per localitzar aquelles altres 
inversions percebudes com a negatives 
i impopulars, i que impedirien I'atrac- 
ció d'uns altres tipus d'activitats (és  a 
dir, per un cantó les indústries "netes", 
parcs tecnolbgics, parcs teinalics, 
camps de golf, etc, i per I'altre, pre- 
sons, granges porcines, centres de trac- 
tament de toxicbmans i darrerament 
les infrastructures de gestió de residus 
industrials). E l  motiu principal d'a- 
quest conflicte locacional és el que 
s'ha definit com a "estigma", entes 
com aquel1 senyal que marcaria nega- 
tivament un territori i que caldria evi- 
tar fos com fos (Slovic, 1992; Slovic et 
al. 1994). Si be són diversos els factors 



iliic intei-vcnen cii el qiic es pi~dr in :iiiii- 
nieii;ir "pn>c~:s d'esiijiii;iiiiznci<. 
~ I g u n s ~ d c l \  m6s dc\tacati 5611 els 
sepiiciiis: 

1) (;~liii ll',~,~llliíil~i~~ ; l/~líll i i lZi 1,.v18- 
/ií.<r: ~.I'tihic;ici6 ~ l c  121 iiisi:iI.l;ici6 
Cs i i iol i  visihlc II 1:) sc\,:i visihiIii:it 
p i ~  xr rediiid;~? En priiicipi. s'li;iii- 
ri:i de dcsc:iri:ir I:i iiiiaigc ir:idicio- 
1131 v i i i c ~ ~ l : i I i  :iiilh ;LCILICSI lipiis 
~l'iiiTr:iitriicii~res (csp:iii iiinc:its i 
poc scccssihlcs ;iI púhlic. hriiis i 
dc\i~riIcn;i i~l. Es ii.;ictni-i:i d'cvitar 
\ccrcl i~i i ics i ociilt:~cioiis i de kici- 
lii;ir iin:i prciicii[i;ici6 per I'csi6iics 
i i i i lcgri ici~i :I I 'ci i l i~ri i :  

11)  Nii.cl1 ci>ii/li<.rii.i~nl: , l i i i s  n 
quiii piint I;i iiist:il.l:ici(i poi;i en 
pcrill la rel:ici6 eiitrc cls (liversiii 
griips siici:ils de la coniiiiiilni. ~ i r o -  
vcicniii un:! "lractiir;~ niciiil"? E l  
coiiscii< ( t i  f;ivor o cii coiitrii l C.? iin 
clciiieni inclispcns:ihle pcr conihii- 
ire I~csti:iii;i. l>':~Iir:i h;iniI:i. nqiicit 
1;itiihi. c \  vciii-ia rcdiiit eri I:i nic\ii- 
r;i qiic 1x1 ~iiihl:icii> s';inPs f;iiiiili:irii- 
/.a111 :iinh el scu funcioiiaiiicnt i iin- 
jiik iin ccn gr:iii de coiitrol en la 
scv;i jc\t i i i :  

11 1 i Pci-ill: ci i i i i  p r i ih :~h lc~ i ic~ i i  
:iqiicsi 5igiii I'clcnicnt in6s iiiipor- 
taiii. la mil lor estrat6ji;i pcr reiliiir 
I'csiigiii:~ 6s i in 6iiifnsi cspcci:il cn 
Ice i i ieri i irs de sejiirci:ii. inclús per 
i i ihre ilel\ nivells cx i j i i s  pcr 13 Ilci. 

A I';iciiinl conicxi coiilpctiliii pcr 
:iircurc iiiversioiii posiiivcs i dcicsrt;ir 
le\ riegatives sovini es ii. I:i pci-cepciii 
:i creiirc qiic les irecs <IcpriiiiiiIcs o 
iii:irjiii;i<lcs a ii ivell social. econOii i i~~ i 
dcriio;r;il'ic. s6ii les iii i l lors "candida- 
ics" per c:ipt:ir I c i  ini l i i \ ir ici ii activi- 
i i i i s  i i ié i  iiiipopiil;irs. Avui ili:i. ciii i i :i 
c<iiiseqiii.nci:i de les prcssions s(~ci:ils 
pcr iiiilliir;ir el\ iiicc:inisiiies de jcsi i i i  i 
eii i~i~:ig:i i~e~ii: i i je de rcsiclii\. I 'AiIii i i- 
niiii:ici<i 113 cIcix:iI de ccrc:ir I'el'icii'ii- 
ci:i 1I:i 11i;iuiriiit~:ici6 (le 1:i <lil'crCnci;i 
ciilre el\ ciisIii\ i henef'icis). i hiicc:i ;ir;i 
lii "c~inililicit:il" cI'ncliiclle\ ca>iiiiinil:its 
qtic ~ l u i ~ r ~ ~ i ~ c ~ i  vi i lgi i i i i  fer-\e 

ciiri-ec ilcls rc\idus :I ciiiivi <le ~<IIII~C~- 
i;iciiins. Pcr i:iiii. i cl'ucoril i i i i ih ;iqiic\- 
ta l i ~ j i c a .  1'0x1 ct~herciit qiie le\ 
iiistal.l;ici<iiis es ii?ihc\\in cii ieri-iioris 
en crisi. ;iit?s L)II~ I:I scvii Ii~c:iliiz:iciiÍ e\ 
justific:ii.iii ~ i c r  iiiics l'iiiiii-c\ iipi)rtiiiii- 
i i i i s  de ~ I c i e n ~ o l ~ ~ p ; ~ i i i c i i i  ec,~i i i~i i i ic. En 
jcner;il. i sejons R l o r s  i 1.croy 
( 9 1 icri.ili~ri\ "pci.il;.i-ics" c \  
i l ist inj ir ien pcl scii: 

11 Ai ' l / í~~!rí~~!r ,y130,qrfi/Tí~: i:inl e11 ter- 
i i i c i  <le <li\ilinci;i I'i.;ico con1 <I':ic- 
ccs\ihilit:ii :iIs p r i i i c i p l s  cixos 
d'iicliviliit de lii c~iii~:ircii: 

1111 /)<~:nrí/<r<~i<i < r r i i l i i < ~ i i c < i l :  en el 
c:is d'ii i i:~ :ictivit:ii que cIcgr;id:i Ior- 
i:iiiicnt el p:iis:iijc i c i ~ i i i  Is ii i i i ic- 
rial. i i>vi i i i  pot Ii:ivcr-lii i in :icord 
ikil ciiiprcs;i-comiinilal pcl qii;il o 
ciiiivi <le IIOCS de lrehiill i iii\,cr- 
>ion\. cxisieixi un:) mil lor prcdis- 
pinicii, a :iccepi;ir iins clcvnts 
iiiip:icies :iiiihieiii:ils: cn conse- 
c~ü'ncin. els tcrriroris pcril?rics c i  
vciiricn soviiii :issoci;~Is :iiiih iiii:il- 
:e\ cI':iciivit:its coninniinnntc i 
gcric~idorcc de Iofls irnpacie\ p i i -  
snigí\tics. 

En dcliiiiiiv:~. :aluesi:i irilogiii de 
v:iri:ihlc\ coridiiirien c l  coiiceptc clnu 
ilc N I M R Y  ((le I'iicrOnim ;injli.s iior i i r  

In! I~~~<k\rr i -</ .  < I  1111 :i la iricv:i c in idn~  
pcr iiidicar el le1 qiic Ici pi>hlaciii pot 
c i i  i i io l i  d':icord niiih :iqiiestcs 
inlT;iiii-iictiircs, sciiiprc i <~ii:iii no c i t i -  
giii i i pmp del scu I l ( ~ c  de reiid6iicia 
f Freii<lciihurp i Pastor. l9Ol) .  

3.- Casos d'estudi 

3.1. - Cardona. entre e l  declivi. turis 
me i residus 

cconoiiiic:~ <le\ <le I:i di.c:i<l:i del IL)30 
lins el iaiic:iiiieiii clc 1:i iiiiii;~ I':iiiy 
IY<)O. ;i I;i vcgad;i qiic iiii iiioiiir de 
crciuciiieiii i l c i i i i ig~ i l i c .  I>c tote, l i i r- 
iiies. el jr;iii cIc ii i i i i ioliolil/:icii~ qiic v:i 
:isiolir :i~~iicsi:i :~ciivil:iI ~I i i r i i i i i  les sis 
<ICciidcs de prcsi.iici:i k i i i  t;in clcv;ii 
qiic. iin cop dc\;ip;irc~iid;i. i.\ i i iol i  
difícil t r i l i r  1 1 r c  :ilici.ii:iti\~ci de 
divcr\ificnci(i eci ir i i~i i i ic:~ iii i ih i.xii. 
I>iir:iiii sqi ici ls d;irrcrs i i eii 
:alucsi ciinicxi dc cri\i. I':illcr~i:itivii de 
i i ir i i i i ie h:is;id:i eii el p:iiriiiiiiiii Iiisiii- 
ric. nrrluilccti~nic i gcolilgic. C. I:i qiic 
h . .  .i mi. .l. '11 :inih iiii.~ li~ry:i: : i ix í  Iiii icsti- 

hc;i I '?xi i  iIc In iiiici:iti\,:i clc I:i 
M i in in i i y  dc Sol. tnii iiiipori:iiit coin 
incrpcr:ii ;itCs qiic I c i  prcb'isii~iis ii i i- 
cial\ clcl noiiihrc de vi\ii:iiii\ \'li:iii visi 
hiiipliniiiciii siipcr;idcs 1iiii.h de 7iIíKlO 
el 190Xl. t i iu;~ \'li;i ir;idii~i e11 iiii;~ cert;! 
rcacliv;iciú de I.cciiii(iiiii;i Ioc;il cii 
Iorii1:i de creació J';iIgiiiis Iloc\ <le tre- 
h:ill i iiii iiicrcineiii i le la f;ictiir;ici<i cii 
el ceclrir de I'lii~stclcri:~. 

E l  IL107 el I>pi. lk Mci l i  Aiiihiciii 



de la Generalitat va anunciar la seva 
voluntat de reutilitzar la mina abando
nada de Cardona per emmagatzemar 
una part (100.000 tones) dels residus 
industrials especials generats anual
ment a Catalunya (160.000 tones). 
Aquesta elecció es justificà per la "teò
rica" idoneïtat de la sal (estabilitat i 
estanquitat), el caràcter subterrani de 
la instal·!ació i l'existència d'una part 
de la infrastructura necessària. Per:.:la 
seva banda, l'Ajuntament va decidir 
esperar a tenir sobre la taula els estudis 
de viabilitat abans de prendre una 
decisió final, mentre que un ampli ven
tall de col.lectius socials van constituir 
l'anomenada "Plataforma anti-dipò
sit"; entre les faons que aquesta va uti
litzar per al seu posicionament en con
tra, caldria destacar els següents: 

I) Dubtes sobre aquesta idoneïtat 
del material salí, atès que ja eren 
conegudes algunes infiltracions 
que podrien derivar cap el riu 
Cardener; a més, la localització 
prevista del dipòsit era molt prope
ra tant al riu com al nucli urbà; 

[I) Incompatibilitat amb el model 
de desenvolupament econòmic 
desitjat, basat en el sector agrope
cuari, comerç i turisme. D'altra 
banda, problemes d'imatge amb la 
pèrdua d'atractiu i competitivitat 
per captar noves inversions í per 
tant, la "'hipoteca" per a les genera
cions futures; 

llI) L'abandonament del govern 
català durant el període recent de 
crisi (p. ex. respecte el projecte 
turístic, sense que hi hagi fet cap 
inversió). 

Però segurament l'element clau 
d'aquest procés fou l'elaboració dels 
diversos estudis de viabilitat del pro
jecte, encarregats per l'Administració 
a diferents equips d'investigació per, 
en principi, assegurar el seu rigor, 
objectivitat i independència, encara 
que des de la Plataforma es va recla
mar la seva paralització per conside
rar-los poc fiables. La intenció inicial 
va ser que l'autoritat local tingués més 
informació en què basar la seva deci
sió final. En tot cas, hi havia el com-

promís de condicionar el projecte a 
dos aspectes: un, "existència d'una 
voluntat majoritàriament en contra, i 
dos, la seva viabilitat tècnica (la 
presència de peril1 invalidava qualse
vol altra consideració a favor). Amb el 
temps, algunes actituds d'oposició es 
van radicalitzar rins assolir moments 
de certa tensió, i el resultat final va ser 
la retirada de la proposta a petició del 
mateix Ajuntament (inicis de 1998), 
inclús sense esperar a fer públics els 
estudis, aJ.legant que s'havia arribat a 
una pressió límit difícil de suportar. 

3.2.- El Pont de Vilomara i Rocafort, 
de l'acceptació inicial al conflicte 

Aquest municipi ha estat qualificat 
de pioner a l'estat espanyol pel que fa 
al tema de la indústria de reciclatge, 
atès que s'hi troben sengles plantes de 
tractament de residus, una de frigorí
fics (1995) i una segona de piles i fluo
rescents (1998). L'aposta que ha fet el 
seu Ajuntament per aquest tipus d'in
dustrialització no s'atura aquí sinó que 
també ha demanat a la Generalitat més 
línies de reciclatge (una planta d'enva
sos i embalatges i una altra de ferralla 
electrònica -ordinadors, televisors, 
impressores, fotocopiadores, etc); és 
més, el seu alcalde ha declarat més 
d'una vegada la intenció de convertir 
el municipi en la capital del reciclatge 
del país. 

Encara que des de l'inici d'aquesta 
política no ha deixat d'haver-hi alguns 
recels en algun sector de la població, 
en general aquesta va acceptar la 
presència de les instal·lacions sense 
cap oposició destacada. En aquest sen
tit es reconeix la importància que ha 
tingut la política de portes obertes ¡ 
d'informació transparent envers el 
públic, i de considerar com un aspecte 
important el seu atractiu i la integració 
al nucli urbà. Es partia de la idea que 
un cop la gent comencés a familiarit
zar-se amb la seva presència i tingués 
coneixement del que s 'hi fa i com, 
acceptaria aquest fet sense problemes. 

Ara bé, el febrer d'aquest any va 
saltar la polèmica per l'aparició d'es
tranyes taques grogenques a les faça
nes d'alguns edificis, i també de certs 
problemes respiratoris entre la gent 

gran. Immediatament, les mirades es 
dirigiren cap a la planta de piles com la 
causant del fenomen, perquè el sector 
més afectat era el situat a la seva roda
lia. Després de la corresponent investi
gació de r Administració, es va arribar 
a la conclusió que uns dies abans es va 
produir una fuita de sulfat de man
ganès a causa del deteriorament dels 
filtres de retenció. La investigació ofi
cial també va deixar clar que el temps 
d'exposició a aquesta substància i la 
seva concentració a l'aire foren molt 
baixos, i per tant, l'impacte en la salut 
pública i ambiental no fou en cap 
moment perillós. Tot i així, aquest 
incident ha estat més que suficient per 
posar en entredit la política ecològica 
empresa pel govern municipal. 

Com a Cardona, es va formar una 
"Plataforma en defensa del Medi 
Ambient", amb un caràcter veïnal, 
convocant una assemblea informativa; 
igualment es va dubtar de la versió ofi
cial i la imparcialitat dels estudis enca
rregats per l'Administració, perquè 
aquesta era part interessada en la plan
ta de reciclatge. Així, si aquests estudis 
no van detectar cap altre metal1 tret del 
manganès, la Plataforma si va citar 
concentracions d'altres substàncies en 
quantitats superiors a les normals a la 
ZOna afectada. Les acusacions entre 
l'Ajuntament i la Plataforma no es van 
limitar aquesta qüestió, i els arguments 
utilitzats per un i altre es poden resu
mir tal com segueix. Per part del pri
mer: 

I) S'acusa a la Plataforma de crear 
un ambient de confusió, desinfor
mació i por entre la població (p.ex. 
rumors de pluja àcida), i hipocresia 
(contradicció entre el fet de decla
rar-se ecologista i no tolerar una 
planta de reciclatge); 

lI) També es lamentava que es 
fomentés una visió catastrofista del 
municipi, amb pancartes de protes
ta amb alguns missatges certament 
contundents: "No a les piles i sí a la 
vida", "Reciclatge sí, contaminació 
no" o "Poble escombreria"; 

111) La possibilitat d'accident a la 
planta existeix realment però per 
aquesta mateixa raó, s'haurien de 





prenssible que la població resti credibi- 
l itat als informes oliciais, i que aquest 

tipus d'inlrastructures, encara que 
sovint necessaries, es vegin sistemiti- 

cament vetades per I'oposició popular. 
Ni tan sols, la  imposició de ~ni i l tes a 
les empreses adjudicataries (en aquest 

cas de 20 mil ions de ptes.) pot solucio- 
nar el problema de la manca de con- 

franca. Aquesta n o  és tant envers les 
plantes en si mateixes sin6 contra 

I'Administraci6 que las gestiona (6s a 
dir, no  ens en refiem dels nostres pol i-  

tics). Aix i ,  les darreres eleccions muni- 
cipais han servit també per valorar 

I'impacte que ha suposat I ' incideni cn 
la  credibil itat del grup polí t ic que 

governava, i que havia guanyat les 

anteriors eleccions amb f o r p  comodi- 

tat. 
E n  definitiva, que I'element clau en 

aquesta classe de conflictes ambientals 

presenta una doble vessant: la credibi- 
l itat i una altra de caracter plenament 

territorial, 15s a dir, la  localització 

geogrhfica (de fet, en ambdós casos la 
pregunta era la  mateixa: per que hem 

de fer-110s chrrec nosaltres d'uns rcsi- 

dus que i io  són nostres?). 
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- Cobenura opcional despeaes d'anulaao 2.500 pies. Minim 2 persones. - Suplemeni Tarifa ABria dei 15 de julio1 ai 15 de setembre 25.000 ptes. Incluim: Voi iegular Baicelana.Bali.Ba~ceIona, irasllats d'aiiibada i soitida, 
- -Suptement d'hotel el mes d'agosl per persona 8 nit. 5 ns d'holel en ailoljamenl, esmomr americk i a~eguianca, 

BALI - BANCKOK 
Hotel Cat. Doble S. HtlsINT" 
Radisson Bali 4' 176.400 1.100 
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. Suplement Tarifa Abtia del 15 de julio1 al 15 de setembre: 26.000 ptes. Cta. Garuda lndoneria en ctasse Y". 
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4 n ls d'holel a Ea11 i 3 a Bangkok, esmonar amenca i asseguranca. 
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